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15 kwietnia 2019 r. zmienimy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse, produkty bankowe dostarcza mBank, 

dlatego obowiązujące Regulaminy dostosowaliśmy do nowej marki. 

Rachunek bieżący 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach Kompakt 

Finanse. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 

Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 

Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 

pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 

otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach Kompakt 

Finanse.   

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,  

 usuwamy nazwę Orange Polska.   

Dostęp do Banku – cały 

regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. Po tym zostanie 

ona wyłączona.  

Od 15.04.2019 roku strona internetowa Banku będzie dostępna pod adresem: 

www.kompaktfinanse.pl. 

Rozwiązanie umowy - § 47 Jeśli w ciągu dwóch miesięcy od śmierci Posiadacza Rachunku dowiemy się o 

ustanowieniu zarządu sukcesyjnego, nadal będziemy prowadzić rachunek 

firmowy.  W innym przypadku rozwiążemy Umowę.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez 

ponoszenia opłat. 

Karta do konta 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla firm w ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 

Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 

pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie kart 

debetowych dla firm w ramach Kompakt Finanse.  

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,  

 usuwamy nazwę Orange Polska.  

Dostęp do Banku – cały 

regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. Po tym dniu 

zostanie ona wyłączona.  

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 

www.kompaktfinanse.pl 
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Aktywacja karty i 

zdefiniowanie PIN  przed 

otrzymaniem karty - § 7, § 8 

15.04.2019 roku wyłączamy aplikację mobilną, dlatego korzystanie z płatności 

za pomocą Android Pay nie będzie możliwe.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery paragrafów wskazane w powyższej tabeli odnoszą się do zmienianej wersji regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez 

ponoszenia opłat. 

Usługi płatnicze  

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 

Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 

Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 

pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie usług 

płatniczych dla firm w ramach Kompakt Finanse.  

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,  

 usuwamy nazwę Orange Polska.  

Transakcja BLIK – rozdział 

V  

Z transakcji BLIK będziesz mógł korzystać do 14.04.2019 roku.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez 

ponoszenia opłat. 

Tabela funkcjonalności 

15.04.2019 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla firm. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cała tabela Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 

Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 

pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Tabeli 

funkcjonalności.  

W definicjach i całej Tabeli zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt 

Finanse. 

Z aplikacji mobilnej, transakcji BLIK oraz Infolinii na klik możesz korzystać 

do 14.04.2019 roku.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez 

ponoszenia opłat. 
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Reklamacje 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Kompakt Finanse. 

 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 

Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 

pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Kompakt Finanse.  

Cały regulamin  W definicjach i całym regulaminie zmieniamy nazwę z Orange Finanse na 

Kompakt Finanse. 

Z transakcji BLIK możesz korzystać do 14.04.2019 roku. 

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 

www.kompaktfinanse.pl. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowy, 

których dotyczy Regulamin. 

 

 


